
Salam Redaksi

Menteri Kabinet Indonesia Maju punya cara yang berbeda-beda untuk mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo 
terkait inklusi keuangan dalam Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Selasa (28/1) silam. Pada Februari 2020, 

Menteri Pertanian serahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6% senilai Rp4,82 miliar kepada 
271 petani di Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM sedang menggodok skema 

pembiayaan baru yang disebut akan lebih mudah diakses pelaku UMKM 
ketimbang KUR dan kredit Ultra Mikro (UMi).

Jelang satu bulan sejak Satgas Waspada Investasi OJK menutup 120 tekfin tak terdaftar dan berizin, sinergi antara 
regulasi dengan perlindungan konsumen di industri fintech lending dinilai belum maksimal. Simak tulisan peneliti 

Center for Indonesian Policy Studies, yang menyorot pentingnya peran aktif konsumen untuk meningkatkan literasi 
digitalnya dan buah pikiran seorang Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember 

tentang perilaku masyarakat terhadap layanan nontunai.
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Dalam upaya mewujudkan pembiayaan 
yang adil dan merata, Kementerian 
Koperasi dan UKM mengaku tengah 

menggodok skema pembiayaan baru yang tak 
hanya murah, tapi juga mudah diakses bagi 
para pelaku UMKM terutama usaha mikro.

Penyaluran pembiayaan lewat program 
pemerintah selama ini melalui Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit Ultra 
Mikro (UMi), dinilai belum mampu memberi-
kan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha. 
Pasalnya selama ini, masih banyak UMKM 
yang mengeluhkan beratnya persyaratan 
serta waktu yang cukup lama dalam pencairan 
modal.

"Pembiayaan KUR hanya terkesan murah 
saja, belum menjangkau kategori mudahnya. 

Karena peminjam mesti harus memberikan 
kolateral (jaminan) dan mesti datang ke 
bank," ucap Plt Deputi Bidang Pembiayaan 
Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman 
saat mendampingi Menkop dan UKM Teten 
Masduki usai bertemu dengan direksi PT 
Permodalan BMT Ventura Syariah di Jakarta, 
Selasa (18/2).

Untuk itu Kemenkop dan UKM lanjut 
Hanung, mencoba mengembangkan dengan 
dan memberi dukungan kepada industri-
industri keuangan lain, yang bisa memberikan 
kemudahan dengan sistem yang bakal 
diformulasikan. 

"Apakah nanti lewat intervensi pemerintah 
dengan subsidi ke modal operasinya atau 
model lain, masih akan kita formulasikan 
dengan Kementerian Keuangan, BI dan 
OJK maupun pihak lain yang terkait. 
Diharapkan segera mungkin skema pembiayaan 
baru ini diterapkan," imbuhnya.

Namun sekali lagi Hanung menegaskan, 
untuk bisa membuat kebijakan, harus 
dilakukan dengan kajian dan riset. Pihaknya 
ingin menciptakan pemerataan pem-
biayaan bagi semua skala bisnis yang ada. 

Hanung menyebut, salah satu model atau 
skema yang mungkin dilakukan oleh 
Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT 

Gandeng BMT
Kementerian Koperasi dan UKM

Formulasikan Skema Pembiayaan Murah

Menkop dan UKM Teten Masduki bertemu dengan direksi PT Permodalan 
BMT Ventura Syariah di Jakarta, Selasa (18/2). 
Sumber foto: Kementerian Koperasi dan UKM. 
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dinilai memiliki banyak model yang bisa 
diadopsi atau dikembangkan oleh Kemenkop 
dan UKM dalam skema pembiayaan 
nantinya.

"Pola BMT kolektivitas nya itu mereka 
yang datang untuk jemput bola. Karena 
biasanya UMKM kesulitan datang ke bank, 
pelaku mikro kita ini ya pemilik juga 
merangkap pekerja, pengelola bahkan 
kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun," 
jelasnya.

Selain menciptakan pembiayaan yang 
mudah, penggodokan skema pembiayaan 
baru ini juga menjadi salah satu upaya 
menghilangkan praktik rentenir yang banyak 
menjerat pelaku usaha mikro di lapangan.

Terkait bentuk skema pembiayaannya akan 
seperti apa, Hanung bilang bisa saja BMT 
spesifik atau lebih khusus untuk diterap-
kan oleh koperasi sendiri. "Misalnya petani 
kentang punya pola kolektivitas berbeda 
dengan nelayan, karena kentang panen baru 
per tiga bulan sekali. Sementara nelayan 
butuh pendanaan hampir tiap hari. Nanti 
bisa saja BMT di daerah jadi lebih spesifik," 
cetusnya.

Menyoal ini, President Commisioner PT 
Permodalan BMT Ventura Syariah Saat 
Suharto menjelaskan, pihaknya diminta 
Menteri Teten untuk memberikan masukan 
skema pembiayaan yang mudah untuk 
diterapkan  ke  pelaku  usaha  mikro.

"Arahannya ada suatu skema pembiayaan 
yang lebih ramah kepada usaha mikro. 
Untuk itu kita bersepakat gerakan 

koperasi yang lesson learn ini untuk 
dicoba diramu supaya menghasilkan suatu 
pola pendekatan skema pembiayaan," 
jelasnya.

"Karena pendekatan perbankan sudah dilaku-
kan, tapi berdasar local wisdom koperasi 
belum kita coba secara lebih serius," 
sambungnya.

Opsinya ada beberapa metode yang akan 
diformulasikan seperti yang ada di koperasi 
seperti 'yarnen' atau dibayar pada waktu 
panen. Sementara di sistem perbankan 
tidak ada yang seperti itu. 

"Jadi ada pola installment yang tidak 
sama di tiap usaha. Pola pembayaran 
sesuai cashflow bisnis UMKM ini yang 
akan dijadikan sebagai acuan," kata Saat.

Menurut Saat, pada kenyataannya, skema 
KUR dinilai tidak sesuai dengan keinginan 
presiden. "Lewat Menteri Teten, Presiden 
Jokowi menyampaikan ingi lebih 
cepat dari KUR. Kalau begini, berarti ada 
pola pembiayaan yang dilakukan kurang 
ramah," sebut Saat.

Untuk diketahui, BMT Ventura Syariah 
hingga kini memiliki 362 anggota dengan 
aset Rp13 triliun per 2019, yang penyebaran-
nya rata-rata lebih banyak di Jawa Tengah. 
Sekitar 60 persen lebih usaha yang tergabung 
banyak dari sektor perdagangan termasuk 
warung. Tahun ini, BMT Ventura Syariah 
mematok target 7 persen pertumbuhan naik 
dari sisi aset.

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM
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Menteri Pertanian 
(Mentan) Syahrul Yasin 

Limpo menyerahkan bantuan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dengan bunga 6 persen senilai 
Rp4,82 miliar kepada 271 
petani di Kabupaten Karang-
anyar, Jawa Tengah sebagai 
implementasi Gerakan 
Menyongsong Pertanian 4.0 
dalam mewujudkan pertanian 
yang maju, mandiri dan 
modern. Penyerahan KUR kali 
ini merupakan kolaborasi 
Kementerian Pertanian 
(Kementan) dengan BNI yang 
dilakukan secara simbolis di 
Desa Wonorejo, Kecamatan 
Jatiyoso, Rabu (12/2/2020).

Selain menyerahkan KUR, 
Mentan yang akrab disapa SYL 
ini pun menyalurkan bantuan 
pembiayaan lainnya berupa 
polis asuransi pertanian untuk 
petani jagung, polis Asuransi 
Usaha Tanaman Pangan (AUTP) 
9.133 hektar senilai Rp1.644 
miliar, klaim AUTP sebesar 
Rp1.319 miliar seluas 254,11 
hektar.

Menurut SYL, program KUR 
adalah salah satu upaya negara 
untuk menghadirkan kese-

jahteraan bagi para petani di 
seluruh Indonesia dan 
membangun pertanian yang 
maju, mandiri dan modern. 
Karena itu, Kementan saat ini 
sudah menyiapkan anggaran 
KUR sebesar 50 triliun yang 
tersebar di BNI Rp20 triliun, 
BRI Rp10 triliun dan Bank 
Mandiri Rp20 triliun.

"Kegiatan hari ini adalah 
bagian dari tekad kita agar 
besok rakyat dan masyarakat 
tani bisa mendapatkan 
keuntungan, kesejahteraan 
dan ekonomi yang harus lebih 
baik dibandingkan hari-hari 
sebelumnya. Jadi saya sangat 
mendorong penggunaan KUR 
ini. Manfaatkan KUR dengan 
sebaik-baiknya," 

SYL menegaskan program KUR 
merupakan implementasi 
nyata mengejewantahkan 
arahan Presiden Jokowi untuk 
meningkatkan produksi pangan 
agar dapat menghidupi rakyat 
Indonesia 267 juta jiwa. Petani 
Karanganyar Ini memperlihat-
kan kepada Indonesia pada 
umumnya bahwa mereka bisa 
memanfaatkan lahan pertanian 
yang subur dengan melakukan 

manajemen atau cara-cara 
bertanam yang lebih baik.
"Bapak Presiden Jokowi 
perintahkan agar beri modal 
paling kuat untuk rakyat. 
Bantuan KUR hari ini jumlahnya 
Rp4 miliar lebih, itu harus 
dimanfaatkan dengan baik. 
Kalau Rp4 miliar itu ditanami 
dengan baik dan dengan doa, 
bismillah dengan pendekatan 
agama saya percaya bahwa 
besok akan hadir kerahmatan 
Tuhan di daerah ini," tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian 
Karanganyar, Siti Maesaroh 
mengapresiasi program KUR 
sebagai Gerakan Menyongsong 
Pertanian. Pasalnya, 
pemerintah pusat melalui 
Kementan memberikan subsidi 
bunga KUR hanya sebesar 6 
persen dari bunga umumnya 
mencapai 14 persen.

"Melalui KUR ini, petani 
mendapatkan kemudahan 
akses pembiyaan yang cukup 
murah. Bunga hanya 6 persen 
yang disubsidi Kementerian 
Pertanian. Dengan KUR, petani 
juga mendapat pendampingan 
teknologi sehingga petani ke 
depan menggunakan teknologi 
4.0 atau modern dalam 
berbudidaya. Petani semakin 
sejahtera," katanya.

Sementara itu, Direktur 
Usaha, Mikro, Kecil dan 
Menengah dan Jaringan BNI, 
Tambok P Setyawati menyebut-
kan Gerakan Menyongsong 
Pertanian 4.0 ini sejalan dengan 
visi Presiden RI, Joko Widodo 
agar memajukan digitalisasi 
dan mekanisasi pertanian guna 
meningkatkat produksi dan 
kesejahteraan petani. Target 

Kunjungi Petani Karanganyar 
Mentan SYL Serahkan KUR 
untuk Teknologi 4.0
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penyaluran KUR BNI tahun 
2020 secara nasional adalah 
Rp22 triliun, untuk area 
Yogyakarta dan sekitarnya 
sebesar Rp1,5 triliun, Semarang 
Rp1,6 triliun danJawa Tengah 
secara keseluruhan sekitar 
Rp3,1 triliun.

"Kita tidak hanya menyalurkan 
KUR, tetapi juga melakukan 
pendampingan agar petaninya 
juga makin produktif, hasil 
lebih tinggi dan biaya lebih 
rendah, sehingga lebih efisien 
dan petani semakin sejahtera," 
tuturnya.

Dalam acara ini, sambung 
Tambok, BNI memberikan 
bantuan CSR berupa RITx Soil 
dan Weather Sensor yang 
digunakan untuk merekam 
kondisi lahan secara real time 
dan memprediksi cuaca yang 
presisi sehingga petani dapat 
mengoptimalisasi produksi 
komoditasnya. 

"Pemberian CSR kepada 
kelompok tani ini diharapkan 
dapat meningkatkan kese-
jahteraan petani penerima 
KUR di sektor produksi serta 
menambah portofolio 
penyaluran KUR oleh BNI," 
ujarnya.

"Dan dengan KUR, para petani 
mendapatkan akses 
pembiayaan yang mudah 
dan murah dan juga petani 
mendapat pendampingan. 
Dengan demikian produksi 
pangan semakin meningkat dan 
kesejahteraan petani pun naik," 
tambah Tambok.

Di tempat yang sama, Direktur 
Pembiayaan Pertanian 

Kementan, Indah Megahwati 
menambahkan selain 
sosialisasi KUR, kegiatan ini 
juga menyampaikan pentingnya 
peran teknologi menuju 
pertanian 4.0.

"Kami mengimbau kepada 
kepala-kepala dinas, penyuluh, 
kepala BPP, agar selalu 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan bank. Jadi ada 
informasi terbaru yang mereka 
dapat. Karena Pertanian kita itu 
sebenarnya sudah ada saling 
keterkaitan antara pembiayaan 
dengan teknologi," tutur Indah. 

Ia menegaskana Kementan 
selalu mendukung kegiatan 
yang menyongsong era 
pertanian 4.0 karena memiliki 
manfaat yang luar biasa 
untuk para petani. Program 
KUR dipastikan mendorong 
petani untuk menerapkan 
teknologi pertanian 4.0 karena 
memperoleh kemudahan 
pembiayaan dan pendampin-
gan.

"Kita akan adakan lagi kegiatan 
seperti ini. Agar alat-alat yang 
ada bisa berguna buat 
kelompok-kelompok tani kita. 
Mereka bisa membeli melalui 
KUR. Dan akan terhubung 
dengan kita," tegasnya.

Hadir pada kegiatan ini 
Inspektur Jenderal Kementan, 
Justan Riduan Siahaan, 
Direktur Jenderal (Dirjen) 
Tanaman Pangan, Suwandi, 
Kepala Badan Litbang 
Pertanian, Fadjry Djufry, Kepala 
Badan Karantina Pertanian, Ali 
Jamil, Dirjen Perkebunan Kasdi 
Subagiyono dan Kepala Dinas 
Pertanian Jawa Tengah, Suryo 
Banendro.

Sumber: Kementerian Pertanian

Panen raya padi organik di Desa Ngadiluwih, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah pada 5 Maret 2019 
Sumber foto: Diskominfo Kab. Karanganyar

Menteri Pertanian menyerahkan bantuan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen 
senilai Rp 4,82 miliar kepada 271 petani di 
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. sebagai 
implementasi Gerakan Menyongsong Pertanian 
4.0 dalam mewujudkan pertanian yang maju, 
mandiri dan modern.
Sumber foto: Kementerian Pertanian
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Bank Indonesia telah resmi memberlakukan Quick 
Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada 

1 Januari 2020. QRIS adalah QR code berstandar 
nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran.

QRIS adalah jawaban Bank Indonesia atas 
perkembangan inovasi teknologi dan maraknya 
kanal pembayaran berbasis kode QR.

Seiring kian beragamnya alternatif sistem 
pembayaran digital, hal yang tidak boleh diabaikan 
oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan literasi 
keuangan digital.

Berlakunya QRIS dapat menjadi momentum untuk 
digiatkannya literasi keuangan digital. Literasi ini 
bukan sekedar agar masyarakat melek tentang 
alat-alat pembayaran nontunai digital semata, tetapi 
juga tentang bagaimana menghadapi era keuangan 
digital, termasuk mengelola dompet digital dan 
menjaga keamanan data serta perangkat keuangan 
digital.

Melihat perkembangan peer-to-peer (P2P) lending 
berbasis teknologi digital yang memakan 
sejumlah korban, maka sistem pembayaran digital 
perlu pula mengantisipasinya.

Merujuk behavioral economics, manusia dapat 
tidak rasional dan kerap memasukkan unsur 
emosi dalam mengambil keputusan ekonomi.

Sementara, berbagai kemudahan dalam sistem 
keuangan digital berpeluang mengubah 
atau menggeser perilaku penggunanya dengan 
cepat. Pertanyaannya, perilaku tersebut akan 
mengarah  pada  perilaku  seperti  apa?

Behavioral Economics

Behavioral economics adalah cabang baru dalam 
ilmu ekonomi yang membantu menjelaskan 
mengapa pengambilan keputusan ekonomi 
dapat saja dikacaukan oleh bias atau 

QRIS
Behavioral 
Economics 
dan 
Literasi 
Keuangan 
Digital
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Warga Desa Pegagan Kidul, Kab. Cirebon, Jawa Barat (atas dan bawah) 
mencoba transaksi nontunai di toko kelontong dan warung setempat. Mu-
lai November 2019 sampai awal 2020, Sekretariat DNKI bersama Otoritas 
Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 
(TPAKD) Kalimantan Timur, Bank Dunia dan Pemerintah Swiss melalui State 
Secretariat for Economic Affairs (SECO) melaksanakan proyek percontohan 
di Kab. Cirebon dan Kab. Berau (Kalimantan Timur) untuk mengimplementa-
sikan ekosistem pembayaran nontunai. 
Sumber foto: Bank Dunia
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kesalahan berpikir yang berulang karena 
terperangkap kekeliruan atau tertipu oleh ilusi.
Behavioral economics menunjukkan bahwa 
manusia nyatanya tidak selalu rasional dan objektif.
Dalam cabang ilmu ekonomi ini dikenal herd 
behavior. Yaitu, perilaku mengambil keputusan 
yang  didasarkan  atas  perilaku  orang  lain.

Manusia ternyata punya kecenderungan untuk 
bersikap latah. Pilihan-pilihan individu terkadang 
diambil karena meniru individu lain. Hal ini 
pula yang mungkin dapat menjelaskan mengapa 
tingkat literasi keuangan di Indonesia jauh 
lebih rendah daripada tingkat inklusi keuangan.

Selain itu, terdapat survivor bias. Yaitu, perilaku 
mengambil keputusan yang didasarkan atas data 
yang tidak valid. Kesimpulan yang diambil 
merujuk pada kepalsuan statistik sehingga 
menggeneralisirnya.

Hal ini juga yang mungkin dapat menjelaskan 
mengapa investasi bodong atau P2P lending 
ilegal tetap dapat memikat masyarakat 
berdasarkan testimoni satu atau dua orang 
meski korban yang berjatuhan jauh lebih banyak.

Terkait dengan sistem pembayaran digital, 
masyarakat harus diedukasi untuk dapat 
menentukan pilihan alat pembayaran yang 
sesuai dengan kebutuhan dan karakter diri.

Pada prinsipnya, semua alternatif alat pembayaran 
bertujuan untuk memudahkan masyarakat 
bertransaksi keuangan. Namun, ketidaktepatan 
menentukan alat pembayaran justru dapat 
mempersulit diri, bahkan dapat menimbulkan 
ketidakbaikan bagi penggunanya.

Penggunaan alat pembayaran digital terkadang 
bukan berlatar faktor kebutuhan atau kesadaran 
karena pemahaman yang memadai, melainkan 
herd behavior atau survivor bias sehingga cukup 
iming-iming promo atau cashback membuat 
penggunanya langsung mengambil keputusan 
bertransaksi.
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Jelas, berbagai kemudahan alat pembayaran 
digital dengan sejumlah alternatifnya bukan 
tidak mengandung resiko. Salah satunya 
adalah kemungkinan memanfaatkan pembiayaan 
berbasis teknologi digital untuk mengisi 
dompet digital.

Ya, aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran
(PJSP) kerap bekerja sama dengan pihak 
ketiga  untuk  menyediakan  dana  talangan.

Pembayaran dengan menggunakan dana talangan 
ini sebenarnya adalah kredit. Pengguna alat 
pembayaran digital yang memanfaatkan pihak 
ketiga ini jika tidak diikuti oleh rasionalitas dan 
objektifitas dapat terjerat pada jebakan utang 
digital.

Behavioral economics membantu mengingatkan 
bahwa pesan otoritas terhadap QRIS dan layanan 
nontunai digital tetap memiliki peluang untuk 
diterjemahkan berbeda oleh sebagian masyarakat.

Secara prinsip, transaksi tunai dan non tunai 
adalah sama-sama melakukan pembayaran, 
hanya prakteknya yang berbeda. Meski hal 
ini sangat mudah dipahami, namun secara 
psikologis terdapat perbedaan ketika melakukan 
pembayaran secara tunai dan non tunai berbasis 
digital.

Hal ini yang menjadikan kebijakan tidak boleh 
bekerja sendiri, tetapi juga harus bersinergi 
dengan para pemangku kepentingan berupaya 
meningkatkan literasi.

Sumber foto: Bank Dunia
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Literasi Keuangan Digital

Kehadiran teknologi digital terus menawarkan 
alternatif baru yang semakin efisien dalam 
transaksi  pembayaran.

Layanannya cenderung lebih murah, lebih 
praktis, lebih transparan, mengurangi friksi 
transaksi, dan konektivitas yang lebih luas. 
Namun, dalam konteks Indonesia, kehadiran 
layanan nontunai digital bersifat opsional 
meski ke depan terus didorong untuk membesar 
porsinya karena kebermanfaatannya yang lebih 
besar.

Namun, lagi-lagi behavioral economics mengingat-
kan bahwa pesan layanan nontunai digital dapat 
diterjemahkan berbeda oleh sebagian masyarakat.

Selain dimungkinkannya terjadi pengambilan 
keputusan karena herd behavior atau survivor 
bias, juga implikasi ketika terjadi kerugian akan 
menimbulkan loss aversion sehingga mengalami 
keraguan atau ketakutan untuk mengambil 

keputusan strategis ke depannya.
Jelas, teknologi pembayaran digital berpotensi 
menimbulkan fragmentasi baru pada industri 
sistem pembayaran.

Cara pembayaran ini mendorong efisiensi 
perekonomian, memajukan usaha mikro kecil 
menengah (UMKM), dan mempercepat keuangan 
inklusif sehingga akseptasi pembayaran non-
tunai nasional yang lebih efisien akan tercapai.
Tetapi, literasi keuangan digital tidak boleh 
diabaikan. Jika masyarakat paham, bijak, dan 
dapat mengelola alat pembayaran digital dan 
keuangan digital, tentu manfaat yang akan 
banyak diperoleh. Namun, bila sebaliknya yang 
terjadi, maka akan dengan mudah justru 
terjebak pada perangkap keuangan digital. 
Wallahua’lam bish showab. (*)

Penulis : Dr. Khairunnisa Musari, Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah 
Pascasarjana IAIN Jember, Wakil Koordinator Indonesia Tengah DPP 
IAEI, Sekretaris ISEI Jember

(Tulisan ditayangkan di banjarmasinpost.co.id dengan judul QRIS, 

Behavioral Economics dan Literasi Keuangan Digital)
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Pemerintah perlu terus memperkuat sinergi 
antara regulasi dengan perlindungan konsumen 

di industri fintech lending. Urgensi untuk mem-
perkuat sinergi diantara kedua-nya bukannya tanpa 
alasan. Jumlah penduduk Indonesia yang terus 
bertambah turut memengaruhi peningkatan 
aktivitas penggunaan internet dalam negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) 
Galuh Octania mengatakan, kegiatan ekonomi yang 
dulu masih dilakukan secara tradisional lewat 
lembaga keuangan seperti bank, saat ini sudah 
bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi 
yang masif. Perubahan ini memunculkan para 
pemain baru di pasar yang menawarkan berbagai 
jasa, di antaranya yang bertumbuh pesat adalah 
kemunculan fintech atau financial technology. 

Kehadiran fintech berperan penting dalam mem-
percepat tercapainya keuangan inklusif, suatu hal 
yang menjadi salah satu fokus pemerintahan 
Presiden Joko Widodo saat ini. Berkembangnya 
fintech di Indonesia harus disertai dengan 
ekosistem yang juga mendukung hadirnya 
inovasi ini.

”Konsumen perlu diberikan rasa aman melalui 
regulasi yang menjadi payung hukum transaksi 
keuangan di lembaga fintech sekaligus regulasi 
perlindungan. Sinergi keduanya diharapkan bisa 

mendukung peningkatan akses keuangan 
di masyarakat sekaligus tumbuhnya industri 
keuangan ini,” jelas Galuh.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator 
Perekonomian, tercatat bahwa penetrasi penggu-
naan internet dalam negeri sudah mencapai 56% 
dari total 150 juta orang yang sudah melek internet. 
Selain itu, penggunaan smartphone di Indonesia 
yang tercatat sebanyak 355 juta unit sudah 
mencakup 133% dari total populasi sebanyak 268 
juta orang.  Fakta ini membuka mata kita bahwa 
semakin mudahnya akses ke internet, semakin 
masyarakat ingin dimanjakan oleh akses yang 
ditawarkan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, dari tahun 
2017 hingga tahun 2018 telah terjadi peningkatan 
transaksi online dan elektronik di Indonesia 
sebesar 281%, dari semula bernilai Rp12,4 miliar 
di tahun 2017 dan naik menjadi  Rp47,2 miliar 
di tahun berikutnya. Peningkatan ini tentu juga 
menunjukkan adanya kemajuan pesat pada 
ekonomi digital dalam negeri.

Kebanyakan fintech memanfaatkan jasa di sektor 
pembayaran (e-payment) dan pinjaman 
(peer-to-peer/p2p lending), sektor yang sangat 
erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari 
masyarakat. Pada model bisnis P2P Lending, yang 

"Sinergi Regulasi Pemerintah 
dan Perlindungan Konsumen 
di Industri Fintech Lending 

Perlu Diperkuat"



juga terdiri dari beberapa sektor pinjaman, tercatat 
bahwa payday loan merupakan sektor yang paling 
banyak muncul dan diminati. Sayangnya, payday 
loan juga merupakan sektor yang paling banyak 
menimbulkan kontroversi. Payday loan merupakan 
bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman 
uang dalam jangka waktu yang pendek.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan 
bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis 
pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko 
penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. 
Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada 
sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri 
fintech dan tentunya kesadaran dari pengguna 
layanan itu sendiri.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi 
mengenai fintech yang tertuang dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 
2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. Setiap fintech yang 
berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK 
secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga 
Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan 
fintech lending terdaftar dan berizin di OJK.

Namun pada kenyataannya, lebih banyak jumlah 
perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar. 
Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu. Kontroversi 
yang sering terjadi biasanya banyak disebabkan 
oleh para fintech lending ilegal, terutama yang 
menjalankan model bisnis payday loan ini. 
Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan 
menarik bunga harian mencapai 2%. Secara 
peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan 

fintech yang terdaftar. Diluar perusahaan yang 
terdaftar, masalah yang timbul bukanlah tanggung 
jawab OJK.

”Pelaku industri fintech lending juga perlu 
berperan dalam hal mitigasi penyalahgunaan data 
pribadi. Harus ada etika digital dari para penyedia 
layanan yang mencegah penggunaan data pribadi 
berlebihan. Yang tidak pantas adalah ketika profil 
dari para konsumen digunakan untuk keperluan 
lain, terutama jika tanpa pemberitahuan awal 
kepada konsumen,” terangnya.

OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan 
untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang 
mereka jalankan, yaitu kamera, microphone dan 
lokasi. Selain itu, para CEO juga harus mendaftar-
kan usaha fintech miliknya ke OJK dan mengikuti 
serangkaian proses, termasuk bersedia diuji lewat 
regulatory sandbox.

Diluar dari sikap penyedia layanan, peran paling 
penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik 
data, mereka harus melek literasi ekonomi digital 
di era seperti sekarang ini. Pelanggan harus 
menyadari risiko data yang mereka sebarkan. Maka 
dari itu diperlukan sikap hati-hati dan cermat 
terhadap data yang diberikan. Pemilik data harus 
sadar untuk apa saja data yang diminta terkait 
dengan tujuan layanan. Fintech lending jenis 
payday loan menyasar konsumen kelas menengah 
ke bawah, di mana mayoritas masyarakatnya masih 
banyak yang belum melek literasi keuangan.

Memanfaatkan hal ini, Fintech lending ilegal kerap 
menjalankan praktik penyalahgunaan data. 
Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus 
memastikan bahwa fintech terkait sudah terdaftar 
di OJK. Membaca serta memahami dengan jelas 
Term of Conduct dan Privacy Policy perusahaan 
adalah hal yang wajib dilakukan. Pelanggan juga 
harus waspada terhadap fintech payday loan yang 
menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per 
hari.

Selain itu, lanjut Galuh, rincian biaya yang 

Narasi TV, sebuah media daring yang dipimpin Najwa Shihab, turut mengkampanyekan kesadaran untuk menggunakan 
layanan tekfin berizin kepada jutaan pengikut mereka di Instagram dan YouTube.
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dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan trans-
paran. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap 
entitas P2P lending untuk memberikan informasi 
tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada 
halaman website dan aplikasinya. Pada intinya, pe-
langgan harus menyadari hak dan tanggung jawab-
nya saat melakukan pinjaman lewat online ini.

Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa sumber 
dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, 
penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan 
konsumen terletak pada data yang harus 
mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar 
segala transaksi dapat berjalan dengan aman dan 
sesuai dengan aturan.

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang 
walaupun tidak secara khusus membahas mengenai 
fintech, tapi mengatur pertanggungjawaban para 
pengguna internet, termasuk juga para penyedia 
layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyim-
pangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini 
dapat membantu mengurangi ruang gerak fintech 

nakal. Selama ini, payung dalam pemblokiran 
fintech ilegal masih berada di tangan OJK. Setelah 
itu lagi-lagi berhenti ditempat karena OJK tidak 
punya wewenang untuk memberi hukuman atau-
pun menetapkan pelanggaran.

RUU PDP ini sebenarnya menekankan kepada dua 
hal penting, yaitu yang pertama dari sisi penyedia 
layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna 
layanan atau si pemilik data pribadi. Dengan 
adanya undang-undang, maka bentuk penegakan 
hukum (law enforcement) yang terkait dengan 
penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, 
penyedia layanan tidak dapat semena-mena 
menggunakan atau meminta data pribadi milik 
konsumen di luar data yang diperlukan karena 
terdapat sanksi atau pidana jika melanggar. 
Begitupun dengan para pengguna layanan untuk 
dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait data 
pribadi. RUU PDP seharusnya menjadi salah satu 
fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi.
 
Sumber: CIPS
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